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Veli Pohjonen: 

Pienpuu energialiihteeksi 
Nopeakasvuisesta 

energiapajusta kehi
tetaan uutta tuotan
tokasvia. Artikkelin 
kirjoittaja maat. ja 
metsat.tohtori Veli 
Po h j one n on 
Metsantutkimuslai
toksen energiametsa
koordinaattori. 

Viela 1970-luvun alkupuolel- , 
la pienpuun tarjoaminen en
simmaisen oljykriisin jalkei
seen energiakeskusteluun lei
mattiin haihatteluksi tai aina
kin vahapatoiseksi napertelyk
si ydinvoiman_ ja kivihiilen rin
nalla. Hakkeen uskottiin jo 
poistuneen nykyaikaan sopi
mattomana \ lammonlahteena. 
Metsapuiden lyhytkiertovi ljely
kin mainittiin esimerkkina tut
kimuksesta, josta volmavarat 
tulisi irrottaa, koska aika on 
ajanut auttamattomasti ohi. 

Nyt 1980-luvulla tllanne on 
muuttunut: halvan oljyn aika
kausi on pMttynyt, yleinen 
mielipide kiiy yha penseam
maksi ydinvoimalle, ja luotet 
tavana pidetty kivihllllkln nayt
taa olevan vaarassa jauhautua 
maailmanpolitiikan jalkoihin. 
- Mutta · tasatahtia oljyn ja ki
vihiilen hinnannousun kanssa 
nousee myos kotimaisten 
energiavarojen arvo, ja koti
mainen polttohakekin on jo 
aloittanut paluutaipaleensa 
maatiloille ja lampokeskuk
siin. 

Energiaa 
metsasta 

see metsiemme vuosikasvusta 
noin 60 prosenttia, ja poltetta
vaksi jaavat vain pienikokoi
nen jatepuusto ja hakkuutah
teet. 

Tahan saakka markkinatto
mana metsaan maatumaan 
jaaneesta tahteesta arvI0I
daan noin puolet olevan sel
laista etta sen keraily on nyky
tekniikalla mahdollinen. Tama 
puolikaskin sisaltaa niin pal
jon energiaa, etta se korvaisi 
viidenneksen oljyntuontiam
me. 

Maassamme on myos luori 
tojaan syntyneita hieskoivuti
heikoita, joiden energiamet
sanhoitoa tutkitaan parhail
laan uudelta pohjalta: metsi
kon kasvatus vesoina, korjuu 
kokopuuna hakkeeksi 10-20 
vuoden iassa, ja kannokko 
taas vesottumaan. Tallaisia 
energiametsatiheikoita kasvaa 
muun muassa rehevilla, ojite
tuilla soilla: 1960- ja 1970-
luvuilla maassamme toteutet
tu metsaojituksen on laskettu 
synnyttaneen niita yli puolelle 
mi ljoonalle hehtaari lie. 

Vesametsanhoito on hukka
puun kerailysta edelleen kehl
tettya tolsen polven onergla• 
metsataloutta. Sen asema yk 
sltylsmetsalaklmme pyk!lllssa 
on talla hetkella epaselva, Ja 
ennenkuin kiiytann0n tolmlnta 
pMsee alkamaan, tarvlttaneen 
talta osin Jail") tasmennys. 

Hammentava 
energiapaju 

Energiametsatalouden kol
mas vaihe tahtaa tulevaisuu
teen: valitaan mahdollisimman 
tehokkaasti auringon energiaa 
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Energiapajun nykyisilla vil
jelytutkimuksilla, joita on suo
ritettu Suomessa 1970-luvun 
alkupuolelta lahtien, tahda
taan huomispaivaan. Pajun vil
jely on vesametsanhoidosta 
edelleen kehitettya, kolman
nen vaiheen energiametsata
loutta. 

Tutkimuksessa on kaksi 
avainkohtaa. Voidaanko ensik
sikin jo nyt nopeakasvuisista 
luonnonpajuista jalostaa viela 
tuottoisampia lajikkeita viljel
taviksi, niin kuin on onnistunut 
,muillakin viljelyskasveilla? 
Toinen avainkysymys on te
hokkaiden menetelmien kehit
taminen: yksin puun kasvatuk
sesta ja korjuusta on paastava 
eroon. Polttoainetta on tuotet
tava vi ljelemal Iii puoleen hin
taan tai kolmannekseen siitii, 
mita saman polttoaineen -
energiapuuhakkeen - keral ly 
luonnonmetsista tulee maksa
maan. Tasaisilla mallla, vlljely, 
hoito ja korjuu koneellistamal• 
la tahan on mahdollista pMs
ta. 

Kasvun lhme 
Energlapaju lstutetaan rlvel· 

hln tasalseksl muokatullo pel
lolle hleman perunan tnpaan. 
Slemenen!l kllytet!l!ln plstok· 
kalta, lyljykynan mlttalslksl 
katkottuja pajunvesan piitklii. 

lstutusta seuraavana kesa
na, kun pistokkaat juurtuvat, 
osa elinvoimaa kuluu juuriston 
vahvistamiseen, mutta siita 
huolimatta pajunvesat ehtivat 
venya syksyyn mennessa mie
hen, parhaimmillaan 2.5 met
rin mittaan. Loka-marraskuus
sa vesakko leikataan 5-10 
cm:n kantoori, ja ensimmaine _n 
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vuaan heilimointiin, vaan por
haltaa yhta kyytia syys..Joka
kuun pakkasiin, hidastaen to
sin kasvuaan ilmojen jaahtymi
sen mukaan. Vesakko on kor
juuaikaan kuin komeaa mais
sia, yli kolmen metrin mittais
ta. Viljellyn pajun pituuskasvu
ennatys on tallii hetkella Pal
kaneen koripajulla, joka kasvo i 
kannosta 397 1cm kesalla 1980. 

Kasvatus jatkuu pajulajista 
riippuen joko yhden tai useam
man (2-5) vuoden kierrolla. 
Monivuotinen kierto nayttaa 
soveliaalta maamme etela
osiin, kun taas pohjoisen ko- · 
vaan talveen on vaikea loytaa 
riittavan nopeakasvuista paju
lajia. Kasvatus k1iy kuitenkin 
painsa yhden vuoden kierro lla, 
koska j uurakko sai lyy hengis
s11. hangen suojaamana. 

Turvemaat 
parhaita 

Energiapaju juurtuu parhai
ten turvemaassa, joka sai lyt-
111.1!. ihanteellisen kosteutensa 
pitkienkin poutakausien yli. 
Ojltuksen vetaessa ei liialli
sesta markyydestakMn ole 
pelkoa. Klvenniiismailla juur
tumlnen on sen sijaan epavar
mempaa, Ja poutlvllla hiesu
mailla juurtumlsen varmista
jaksi voidaan • joutua turvautu
maan kasteluun. 

Turpeen peitt1!.m1in pinta
alan laajuus, noin 10 miljoo
naa hehtaaria, on energiavilje
lyn kannalta merkfttavan rikas 
luonnonvaramme. Maassam
me on alueita, joilla turpeen 
peitossa, ainakin ohuelti, on 
yli kaksi kolmasosaa maan 
ninn~~t_g ~11n~~c: n11nlAt ~nic:. w 



energiavarojen arvo, ja koli
mainen polttohakekin on jo 
aloittanut paluutaipaleensa 
maatiloille ja lampokeskuk
siin. 

Energiaa 
metsasta 

Suomen metsien vihrea au
rinkokenno sitoo ja varastoi it
seensa vuosittain melkolsen 
mMran aurlnkoenerglaa: Jos 
puuston vuosikasvu poltettal
siin, lamp6energlaa saatalslln 
mMra mika vastaa puolitoista
kertaisesti oljyntuontiamme. 
Mutta puuta tarvitaan mycis 
selluun, paperlin, lautaan, !as
tulevyyn ja monen moneen 
muuhun teolllsuutemme tuot
teeseen. Puunjalostus lohkai-
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Hammentava 
energiapaju 

Energiametsatalouden kol
mas vaihe tahtaa tulevaisuu
teen: valitaan mahdollisimman 
tehokkaasti auringon energiaa 
vangitsevat lehtipuut ja ruve
taan viljelemaan niita nyky
aikais in peltovlljelyn kelnoln. 

Enorglapuldon vlljolyyn 
rne111a on runselden aurlngon
s/1\ellyvarojen llsaksi multakln 
valtteja. Maamme on pinnan
muodoiltaan tasainen, vetta 
on rilttavasti, asutus on viela
kln jakaantunut - vaikkakin 
epatasaisesti - yli maan ja 
vl1Jelljavaest6 on ammattitai
toista. 
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osa elinvoimaa kuluu juuriston 
vahvistamiseen, mutta siita 
huolimatta pajunvesat ehtivat 
venya syksyyn mennessa mie
hen, parhaimmillaan 2.5 met
rin mittaan . Loka-marraskuus
sa vesakko leikataan 5-10 
cm:n kantoon, ja ens)mmaine.n 
sato voidaan katkoa uusiksi 
pistokkaiksi. 

Varsinalnen kasvun ihme to
dotaan lolkkuun J/llkolson/1 ko· 
vaana, kun kantovosat yltyvat 
venymMn ruklln vauhdllla. 
Hein/1poutlen aikaan pituutta 
kertyy viikoittain 20-30 cm; 
tarkoissa mittauksissa pituus
kasvuksi on mitattu parhaim
millaan 2.5 min tunnissa. 

Rukiista poiketen energia
paju ei kuitenkaan lopeta kas-

fl·>~ 

Turpeen peittaman pinta
alan laajuus, noin 10 miljoo
naa hehtaaria, on ,en erg iavi lje
lyn kannalta merkittavan rikas 
luonnonvaramme. Maassarn
me on alueita, joilla turpeen 
peitossa, ainakin ohuelti, on 
yli kaksi kolmasosaa maan 
pinnasta. Runsas puolet sois
tamme on oj itettu rnetsankas
vullo, ja pellolkslkln ehditt iin 
ralvata kymmenesosa. Pinta
alaa rllttM eik/1 ojlttamatto
miln soihin ole tarvis turvau
tua. 

Energiapajun viljely voitai
siin aloittaa suoviljelyksilla, 
turvemaiden pakettipelloilla ja 
kaytosta poistuvilla polttotur
vesuonpohjilla. Turpeen kuori
minen soiden pinnalta poltet-
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Kantovesakkona kasvava energiapaju venyy kesassa yli ko/men metrin mittaiseksi. Kuva Metsantutkimuslaitok-
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tavaksi vain parantaa maape
rM pajunkasvulle. 

Energiametsatoimikunta on 
ehdottanut, etta vuoteen 2000 
mennessa maahamme tulisi 
perustaa energiavi ljelmia yh
teensa 550 000 hehtaaria. Ta
voitteena on kahden miljoonan 
ulkomailta laivattavan oljyton
nin saastaminen. 

Lithanderin 
ennustus 

Pajun energiaviljely ei ole 
suinkaan mikMn ta.man pai
van keksinto, vaikka 61jykrii
seista nykyiset kokeilut vasta 
alkoivatkin. Jo 7. heinakuuta, 
vuonna 1753, Daniel Lithander 
kirjoitti Turun .Akatemiasta: 
"Kuinka helposti vain piilia ja 
pajua viisaasti istuttamalla 
saataisikaan miltei kaikki se 
polttoaine, mika tarvitaan" . 

Tuo julistus ei kuitenkaan 
kaynnistanyt pajun viljelya 
energiaksi. Vuosisatojen ajan 
paju on pysynyt maamiehen vi
hollisena, kesytt6mana oja
pensaana Joka ei uuvu kuok
kaan, viikatteeseen, niittoko
neeseen eika juuri vesakko
myrkkyynkaan. 

Nyt Lithanderin ennustuk
sen voimaa tutkitaan: energia
pajututkimus on osa Metsan
tutkimuslaitoksen energiamet
saprojektia. Eri puolille maata 
perustetuissa kenttakokeissa 
pajusta kehitetaan maamie
helle vihollisen sijasta uutta 
viljelyskasvia, joka toisi uusia 
mahdollisuuksia varsinkin ke
hitysalueiUe - ja jolla kerat
taisiin auringon energiaa yh
teiskunnan tarpeisiin. 


